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en oogaandoening of oogklacht kan iedereen treffen. Zo snel mo-

gelijk behandelen is cruciaal om zoveel mogelijk zicht te behouden.
Klein Optiek is geen doorsnee opticien waar u terecht kunt voor een

nieuwe bril of lenzen. Als hét Oogzorgcentrum in Apeldoorn heeft

Klein Optiek aandacht voor de totale gezondheid van uw ogen vanuit onze
filosofie dat ‘goed en helder zicht op de wereld’ een groot goed is. Iedereen
wil het liefst eindeloos genieten van een prachtig uitzicht, een spannend boek
ontspannen lezen of fanatiek kunnen deelnemen aan een sportcompetitie.
In alle gevallen geldt dat de wereld nóg mooier is met scherp zicht.
“Ogen zijn erg gevoelig. Oogklachten
komen dan ook vaak voor. Sommige
zijn onschuldig; andere kunnen een
belangrijk signaal zijn dat er iets ernstig mis is. Om de hoogste kwaliteit in
oogzorg te kunnen bieden hebben we
een deskundig team van opticiens en
optometristen klaar staan. Zij volgen
verplicht de laatste ontwikkelingen
nauwlettend op de voet en passen de
meest innovatieve technieken toe op
het gebied van bijvoorbeeld myopiecontrole of droge-ogenproblematiek.
Een oogprobleem kan iedereen treffen. Zo snel mogelijk behandelen is
cruciaal om zoveel mogelijk zicht te
behouden. Wij zijn er om te helpen
bij de gezondheid van de ogen”, aldus Johannes Veldhoen, sinds 2009
eigenaar van Klein Optiek Oogzorgcentrum Apeldoorn.

Joha nn es en
Ma rijke Veld h oen

H O E KO M T H E T DAT W E S C H E R P Z I E N ?
Bij het zien gebruiken de hersenen meer informatie dan alleen de
signalen die via het oog binnenkomen. Het zien-centrum is verbonden met andere hersendelen, die op
hun beurt verbonden zijn met weer
andere delen. Al deze delen geven
informatie die de hersenen gebruiken om een beeld te bouwen. Informatie die gevormd is door wat we
horen, voelen en ruiken, maar ook
door onze herinneringen en verwachtingen. De hersenen combineren al deze informatie met wat onze

ogen doorgeven. Zo ontstaat een
vloeiend, gedetailleerd beeld. Het
goed en nauwlettend onderhouden
van de gezondheid van de ogen is
daarom niet alleen ontzettend belangrijk, maar ook een doorlopend
proces. Bij Klein Optiek start dat in
de meeste gevallen met een basisooggezondheidsonderzoek waarbij
standaard een aantal checks worden
uitgevoerd om de gezondheid van
het oog te kunnen bepalen. Mocht
het nodig zijn, dan is een uitgebreid
vervolgonderzoek mogelijk.
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HOE WERKT HET OOG?
We kunnen zien, omdat onze ogen
en hersenen samenwerken. Maar
hoe werkt het oog zelf? Het oog
vangt licht op uit de omgeving. Het
licht komt het oog binnen via het
hoornvlies (cornea). De bolle vorm
van het hoornvlies helpt om het
licht goed op het netvlies (retina)
te projecteren dat zich achterin het
oog bevindt. Op het netvlies wordt
het licht geregistreerd door miljoenen lichtgevoelige cellen en omgezet in beelden. Van die beelden op
ons netvlies zijn we ons doorgaans

niet bewust. Dat gebeurt een fractie van een seconde later als het
netvlies het licht heeft omgezet in
miljoenen elektrische signalen die
via de oogzenuw naar de hersenen
worden geleid. Pas in de hersenen
worden de signalen omgezet in bewuste beelden. De werking van het
oog is een ingenieus proces, maar
we zien dus pas echt iets als onze
hersenen zich ermee bemoeien. De
ogen geven drie tot vijf keer per seconde signalen door naar de hersenen. Dit lijkt veel, maar een eenvou-

dige filmcamera op bijvoorbeeld
uw mobiele telefoon maakt al meer
beelden per seconde.

WIE ZIJN

P

M
assie voor Mens en Oog is een belangrijke drijfveer, vertelt Johannes Veldhoen: “Daarom vinden
wij het zo belangrijk dat de ogen van alle klanten
volledig nagekeken worden. Als optometristen

hebben wij mijns inziens de plicht om de klant gerust te stellen of door te verwijzen. Dit kan alleen als je daadwerkelijk
alles gecontroleerd hebt. Bij Klein Optiek gaan we een stap
verder met oplossingen, waar anderen ophouden of kennis
missen. Het kunnen begeleiden bij medische aandoeningen,

advies geven of bijvoorbeeld droge-ogenbehandelingen
geven. Het is elke dag de uitdaging om verder te denken
in mogelijkheden en oplossingen. Ook dat is onze passie!”

Ma rg rit S ik kema
Gastvrouw en contactlensassistent

WIJ?
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Riet H u renkam p
Administratief
medewerker

M A AT S C H A P P E L I J K
V E R A N T WO O R D O N D E R N E M E N

Dat Passie voor Mens en Oog een drijfveer is, blijkt ook uit de betrokkenheid van het team bij de mens en maatschappij. Klein Optiek is nauw
betrokken bij het werk en de activiteiten van stichting New Day Impact als
Businesspartner en steunt daarmee bouw- en onderwijsprojecten in OostEuropa.
De stichting wil mensen bewegen om
op zoek te gaan naar de eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen
de nood in de wereld. Zo ontstond
het idee voor de Eye Do Care-reis
naar Albanië in 2018. Dichterbij huis
is Klein Optiek partner van Stichting
Present. Deze stichting slaat een
brug tussen mensen die iets hebben
te bieden voor mensen die te maken

hebben met armoede, een slechte
gezondheid en/of een sociaal isolement. “Als team willen we iets betekenen voor de mensen om ons heen.
Daarom zijn we ‘present’ om waar
nodig een handje te helpen of door
er gewoon even voor iemand te zijn.
Binnenkort gaan we met het team van
Klein Optiek eten en spelletjes doen
met ouderen in een verzorgingshuis.”

DROGE
OGEN
D

roge ogen zijn een steeds groter wordend probleem. Vroeger
zagen we het alleen bij 65-plussers. Tegenwoordig zien we
in onze praktijk mensen van allerlei leeftijdscategorieën met
droge ogen. Een duidelijke oorzaak is er niet te vinden, maar

de kans is groot dat het te maken heeft met digitaal-beeldschermwerk
dat we vaak binnen doen. Terwijl buitenlucht en zonlicht juist ook goed
zijn voor de ogen.
Tranende, jeukende en/of branderige
ogen zijn veel voorkomende klachten
van vooral kantoormedewerkers. Bij
ergere klachten als fel licht, hoofdpijn
en pijnlijke ogen spreken we van serieuzere problemen. Het kan zelfs zo
vervelend zijn dat het ons leven beinvloedt.
B E H A N D E LING?

Wilbe r t B a k ke r
Optometrist

Gelukkig is er een behandeling voor
droge ogen. Echter is dit niet zo eenvoudig als het lijkt. Onder het mom

van ‘hier heb je een druppel en je
klachten zijn over…’ Met een nauwkeurig droge-ogenonderzoek kunnen
wij als optometristen van Klein Optiek
Oogzorgcentrum een gerichte behandeling adviseren. Dit kan zijn in de
vorm van een zalf, druppel, gel of het
dagelijks schoonmaken van de oogleden met een speciale ogenshampoo.
NIE U WE INZICH T E N?
Klein Optiek is altijd zeer vooruitstrevend als het gaat om de nieuwste behandelingen.
“Voor meiboomklierdisfunctie was
jarenlang geen goede behandeling.
Sinds kort beschikken wij over een
(IPL) lichtimpulsapparaat. We kunnen zo doeltreffend verstopte klieren
behandelen en de klachten verminderen”, aldus Wilbert Bakker.

KO
I P L BEHANDELING

De start is een droge-ogenonderzoek, waarbij de optometristen een
uitgebreid onderzoek doen aan de
hand van een anamnese en een beoordeling van de ogen met fluor. Er
wordt een behandelplan besproken,
dat kan bestaan uit een shampoo,
druppel,

zalf

of

voedingssupple-

ment. Een IPL Infraroodbehandeling
of IPL Laserbehandeling is ook mogelijk. De meiboomklieren worden
door deze IPL-behandeling opengezet en gestimuleerd, waardoor droge-ogenklachten verminderen.
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STYLE

MODE

ekleurde glazen, van onder meer Ray-Ban, maken deze zomer een comeback en ook de aviator zonnebril is vertegenwoordigd op de boulevards. Kunt u geen keuze maken? Geen
zorgen, want mixen & matchen is hét thema van deze zomer.

Opvallende kleuren en ontwerpen worden gecombineerd met een mix van
stijlen, patronen, kleuren en materialen. Niets is gek of te dol”, vertelt
brilstylist Nienja. Daarom biedt Klein Optiek ook voor deze zomer keuze
uit een prachtige collectie zonnebrillen in velerlei vormen, ontwerpen en
kleuren, zowel voor dames, heren als kinderen. “Van een giga-formaat tot
een micro-zonnebril, maar dan wel in de vorm van een slinkse cat-eye.
Of liever een grappig design dat net even die extra stijlpersoonlijkheid
geeft? Het mag deze zomer allemaal een tikkeltje opvallend en excentriek. Dat ziet u ook terug in onze collectie.”

Nien ja B omhof
Brilstylist
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Ste p h anie H u renka mp
Brilstylist

P E R S O O N L I J K A DV I E S
VA N E E N B R I L S T Y L I S T
Maar hoe zit het bijvoorbeeld met
de technische aspecten van een
zonnebril? En welk montuur past
het best bij mijn gezicht?
De brilstylisten van Klein Optiek weten beide vakgebieden feilloos te
combineren. “Net zoals onze klanten
vinden ook wij een goed en persoonlijk advies het belangrijkst. We kijken
niet alleen naar wat ‘in de mode’ is,
maar letten ook op wat bij iemand

past en wat iemands persoonlijkheid
accentueert”, legt Stephanie uit. “We
mixen en matchen net zo lang totdat
de klant zich er helemaal happy bij

voelt. Dat doen we door soms een
beetje te spelen met een andere
kleur, vorm of stijl. Super als we een
perfecte match hebben gevonden.”

HELDER!
P L A N VO O R S C H E R P
Z I C H T E N V LOT T E B R I L
Klein Optiek vraagt nu ook aandacht voor: Helder! Mooie bril. Goed plan!
“Scherp zicht en ook nog eens ieder jaar een modieuze, vlotte bril? Helder! Vanaf €17,50 per maand heeft u ieder jaar een nieuwe bril bij Klein
Optiek.”
Dit plan ontvouwt zich in diverse stappen:
Stap 1: Maak een keuze uit een ruime
selectie monturen van hippe merken. Denk hierbij aan - onder andere
- Etnia Barcelona, Komono en RayBan.

Jas pe r He lling s
Opticien i.o.

Stap 2: Kies voor glastype basis
(voor €17,50 per maand) of voor
maatwerk glazen (voor €21,50 per
maand). Er zijn ook extra dun geslepen maatwerk glazen voor €23,50
per maand.

Stap 3: Betaal eenmalig een starttarief van €39,50 en daarna een maandelijks bedrag. Na een jaar kiest u
wéér een mooie nieuwe bril uit!”
“De eerste reacties op Helder! zijn
heel positief. Omdat de deelname
aan Helder! voor tenminste twee jaar
is, zien we dat veel klanten kiezen
voor een gewone bril en een jaar later een zonnebril. Andersom kan natuurlijk ook”, aldus Jasper Hellings.

NOG EVEN DE
MOGELIJKHEDEN
O P E E N R I J TJ E :

21,50

17,50
per mnd

Glazen: - Kunststof
- Gehard
- Ontspiegeld

per mnd

Glazen: - Taai kunststof
- UV- en blauwﬁlter
- Gehard
- Superontspiegeld
- Dun geslepen
- Vuilwerend
- Waterafstotend

23,50
per mnd

Glazen: - Taai kunststof
- UV- en blauwﬁlter
- Gehard
- Superontspiegeld
- Extra dun geslepen
- Vuilwerend
- Waterafstotend

VEEL FINANCIEEL
VO O R D E E L B I J H E T
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BRILPLAN

Ellen D ro ppe r t
Werkplaats-expert

Een andere, nieuwe loot aan
de stam van de opticien is
het Klein Optiek Brilplan. En
ook hier geldt: Mooie bril.
Goed plan!

“Voor multifocale én enkelvoudige
brillendragers die regelmatig een
nieuwe bril willen uitzoeken, hebben
wij een mooi Brilplan. Iedere twee
jaar heeft u een nieuwe bril op een
ﬁnancieel aantrekkelijke wijze.”
Voord e le n
Graag zet het team de voordelen
van het Brilplan voor u op een rij.

“Om te beginnen betaalt u bij de
start een deel van de bril. Dan volgt
een maandelijkse incasso waar u
niet naar hoeft om te zien. Na een
jaar afbetalen is de bril uw eigendom, zonder afkoopsom. Na een
jaar sparen verhoogt Klein Optiek
het gespaarde bedrag met 10%.
Voorts krijgt u het Garantieplan van
Klein Optiek (ter waarde van €49,50
bij multifocaal en €29,95 bij enkel-

voudige glazen) cadeau. Bij het
ooggezondheidsonderzoek na twee
jaar heeft u recht op een gratis OCTscan (ter waarde van €49,50). Op
deze wijze kunt u iedere twee jaar
een nieuwe bril uitzoeken!”
Uiteraard kan het team van Klein
Optiek de voorwaarden van deze
mooie plannen verder toelichten.
Kom eens langs.

elke dag
nieuwe lenzen
voor €1,per dag!
Ook als u cilindrische of
multifocale daglenzen wenst,
zijn er volop mogelijkheden!

Maak nu gratis kennis met veilige en gezonde daglenzen.
Vraag de oogzorgspecialist van Klein Optiek naar de voorwaarden.

LENZEN

13

Da niq ue Stinkens
Optometrist

J a n i ce Eve ra a r s
‘Opticien/ contactlensspecialist i.o.

WA A R O M D R A A G J I J
NOG GEEN LENZEN?

H

eeft u al eens lenzen overwogen? Probeer de LENS
EXPERIENCE

van

Klein

Optiek. “Iedereen is uniek

en heeft zijn of haar eigen wensen
als het gaat om kijkoplossingen.
Voor contactlenzen gaat dit nog een
stap verder, omdat de interactie
tussen de contactlens en u ook bepaalt hoe de uiteindelijke beleving
zal gaan zijn. Om te zorgen dat u de
meest optimale contactlens draagt,
kunt u het uitproberen. Onder deskundige begeleiding stellen we u in
de gelegenheid diverse contactlenssystemen uit te proberen. In een periode van vier maanden gaat u elke
maand een andere lens proberen. We
starten met daglenzen, daarna een
tweeweekse lens en een maandlens.

M U LT I F O C A L E L E N S
A A N PA S D A G O P 2 6 A P R I L

De afspraken en ervaringen houden
we bij in een persoonlijk paspoort.
Na deze periode kiest u voor de
meest passende contactlens.”

Op vrijdag 26 april organiseert Klein Optiek met Johnson & Johnson de
Multifocale Lens Aanpasdag. De optometristen van Klein Optiek zullen de
juiste multifocale contactlens aanpassen, zodat u het zelf kunt ervaren.

K E N N I S O V E R M YO P I E E N K I D S P L A N

HELP!
U heeft het vast niet gemist, want alle
kranten en zelfs het NOS Journaal
hebben er over bericht. Het aantal
kinderen met bijziendheid stijgt de
laatste jaren ook in ons land aanzienlijk. De oorzaak? Kinderen zitten te
veel binnen en spelen veel te weinig
buiten. De ogen worden daardoor
verkeerd belast met bijziendheid als
gevolg. Die is bovendien niet zo onschuldig als het lijkt en kan op latere
leeftijd zelfs tot blindheid leiden.
De oplossing lijkt simpel. Kinderen
moeten meer naar buiten en minder
thuis zitten en spelletjes op de iPad
of smartphone doen.

M ar is ka Ste en b e rg e n
Optometrist

D an iqu e Mu l d e r
Brilstylist

MIJN KIND IS
BIJZIEND!
Mariska Steenbergen, optometrist bij
Klein Optiek hierover: “Myopie, ofwel
bijziendheid, komt steeds vaker en op
steeds jongere leeftijd voor. Myopie is
een afwijking van het oog waarbij een
min-bril nodig is om scherp te zien.
Dit komt doordat de oogbol te lang
is. Hierdoor valt het brandpunt van
de lichtstralen die het oog in schijnen
vóór het netvlies in plaats van erop
en dit zorgt voor een onscherp beeld.
Op dit moment is al zeker 50% van de
jongeren in Europa bijziend. De groei
van het oog vindt plaats in de jeugd,
maar de echte problemen ontstaan
meestal pas op latere leeftijd. Complicaties komen vooral voor bij mensen

met een heel hoge bijziendheid (brilsterkte -6 of meer). Hoge bijziendheid vergroot de kans op ernstige
slechtziendheid en kans op netvliesloslating en glaucoom. In Azië is dat
zelfs meer dan 80%. Onderzoekers
voorspellen dat deze aantallen alleen
nog maar gaan stijgen en in het jaar
2050 bijna de helft van de totale wereldbevolking bijziend zal zijn.
Mijn advies? Laat, net als bij het gebit, ook regelmatig de ogen en het
gezichtsvermogen van uw zoon of
dochter controleren; daar kan uw
kind op latere leeftijd alleen maar
proﬁjt van hebben.”

K L E I N TJ E S I C A R E P L A N
Het beste voor uw kind. Daarmee
begint bij ons de keuze voor een
kinderbril. Op nationale en internationale beurzen zoeken we naar de
mooiste brillen voor jongens, meisjes, peuters, kleuters en tieners.
Daarnaast hebben we ook een uitgebreide zonnebrillencollectie. Van
een stoere kinderbril, een tikkeltje
eigenwijs tot een kleurrijke bril. Of
van trendy, eigenwijs, cool, hip tot
stoer. Ieder kind moet een bril met
plezier dragen, er leuk uitzien en er
trots op zijn. Om het ook voor de
papa’s en mama’s leuk te houden,

heeft Klein Optiek het ‘Kleintjes
iCare Plan’ ontwikkeld. Een abonnementsvorm waarmee tegen een
vast bedrag per maand een prachtige bril voor uw kind kan worden
aangeschaft, maar die ook nog
eens leuke extra voordelen biedt.
Bijvoorbeeld een paar zonneglazen
cadeau, 50% korting op het montuur of een korting bij ongelukjes
die buiten de garantie vallen. U kunt
al deelnemen aan het Kleintjes iCare
Plan vanaf €8,50 per maand. Vraag
eens vrijblijvend naar de voordelen
en de voorwaarden.
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Vrijdag 24 mei van 14.00 tot 21.00 uur is het
Theo® dag bij Klein Optiek. Onder het genot van
een hapje en een drankje zullen wij samen met
onze Belgische vertegenwoordiger Peter u de
nieuwste Theo® collectie tonen.

Voor ons blijft Theo® een uniek merk, dat past
bij ons motto ‘zien is beleven’! Tijdens deze dag
hebben wij voor u een speciale aanbieding:
Bij aanschaf van een Theo® met enkelvoudige
glazen €50 korting of met een paar multifocale
glazen €100 korting. Ook voor een tweede bril of
zonnebril hebben wij een speciale aanbieding. Daar
vertellen we u graag meer over tijdens deze dag!

OPENINGSTIJDEN
Di t/m vr

09.00 - 18.00 u.

Vr koopavond 19.00 - 21.00 u.
Zaterdag
WWW.KLEINOPTIEK.NL

FOLLOW US

09.00 - 17.00 u.

YX[

FEEL THE MOMENT
NOT YOUR CONTACT LENSES
Vraag je

5 DAGEN

GRATIS
proeflenzen*

DAILIES TOTAL1® daglenzen
zijn zo comfortabel dat je ze niet voelt.

1

OOGZORGCENTRUM APELDOORN
DE EGLANTIER 501, 7329 DM APELDOORN
T: 055 542 1337 WWW.KLEINOPTIEK.NL

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Hiervoor kan een oogonderzoek vereist zijn, dat door je oogzorgspecialist in rekening wordt gebracht.
Exclusief eventuele aanpaskosten. 1.Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction
with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014; 6:17-23. © 2019 Novartis MR2019-196 03/2019
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